
ROMANIA

IUDETUL NEAMT
COMUNA:ECUIENI

PRIMARIA
loc.Secuieni, com.Secuieni cod pogtal 6L74Ls

tel/fax 02337 45004
wvwv.primariasecuieni.ro

Ivancea Vasile, Primarul comunei Secuieni, iudeful Neamf
in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in

administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, transmit urmatorul

incepAnd cu data de L7.03.2016 la Avizierul din incinta Primiriei comunei

Secuieni sunt afigate urmitoarele documente :

1. Proiectul de Hot5rAre de Consiliu Local privind stimularea participirii in
invil5mAntul pregcolar a copiilor provenind din familii defavorizate - Legea

nr.Z4B/2015, expunerea de motive initiatd de Primarul Comunei Secuieni 9i raportul de

specialitate.

pAnI la data de 24.03.201,6,Ia registratura Primariei Comunei Secuieni, cei

interesati pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii privind aceste documente.

in data de25.03.2016, ora 15 00, in Sala de gedinte a Primariei Comunei Secuieni

va avea loc o dezbatere publica pe marginea acestui proiect de hotarare.

Informatii suplimentare pot fi solicitate de la secretarul comunei intre orele

B:00 - L6:00, 9i prin telefon 0233/745004, fax. 0233/745004.

Cei interesali pot solicita in scris gi pot primi copii contra cost dupl aceste acte,

care pot fi studiate si pe site-ul Primariei Comunei Secuieni,la adresa

www.primariasecuieni.ro.

PRIMAR,
Ivancea Vasile



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA SECUIENI
PRIMARIA

PROIECT DE HOTARARE

privind stimularea participdrii tn invdldmdntul preScolar a copiilor provenind
dinfamilii defavorizate - Legea nr.248/2075

Vasile Ivancea primarul comunei Secuieni, judelul Neam!;
AvAnd in vedere expunerea de motive nr.2696 din 15.03.2 01,6 a Primarului

comunei Secuieni ;

VIzAnd Raportul de specialitate al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Secuieni 2730/t5.03.201,6 ;

AvAnd in vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local

Secuieni;
AnalizAnd temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art.!21. alin, [1J gi alin. (2) din Constitu]ia RomAniei, republicati;
bj art. 6 pct. 3 din Carta europeani a autonomiei locale, adoptatl la Strasbourg la 1"5

octombrie 1985, ratificati prin Legea nr.L99/1997;
c) art.7 alin. [2) din Legea nr.297 /2009 privind Codul civil, republicatd;
dJ art.4 alin. (2) din Legea nr.24B/20L5 privind stimularea participirii in

invildmAntul pregcolar a copiilor provenind din familii defavorizate gi a procedurii de

acordare a tichetelor sociale pentru gridinili coroborat cu prevederile art. 35 din
Hotararea Guvernuluinr.t5/1.9.01,.201,6 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor Legii nr.24B/2015 privind stimularea participirii in invSfimAntul
pregcolar a copiilor provenind din familii defavorizate gi a procedurii de acordare a

tichetelor sociale pentru gridinild;
e) art.36 alin. 12) lit. d, alin. (6) lit. a ) pct.2 din Legea nr.21.5/ 2001. privind

administralia publici locali, republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare;
in temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.21.5 /200L, privind administralia publici local5,

republicati,modificati gi completati ulterior, propun urmitorul

PROIECT DE HOTARARE:

Art. 1. - Se stabileste modlalitatea de identificare a beneficiarilor, precum 9i

modalitatea de solulionare a situaliilor identificate pentru aplicarea prevederilor Legii nr.

248/20L5 privind stimularea participirii in invi;dmAntul pregcolar a copiilor provenind

din familii defavorizate gi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grddinifi,
conform anexei la prezenta hotdrAre.

Art.Z. - Se desemneazi d-na Prichici Maria Citilina persoana responsabil5 pentru

implementarea Legii nr.248/275 privind stimularea participirii in invilimAntul preqcolar

a copiilor provenind din familii defavorizate gi a procedurii de acordare a tichetelor sociale

pentru gridinili.



Art.3 -Persoana desemnatl pentru identificarea beneficiarilor Legii nr.
248/201,5,este doamna Prichici Maria Citllina - consilier cu atribulii de asistenli sociali,
din cadrul aparatului de specilaitate al primarului comunei Secuieni;

Art. 4 - Persoana desemnati la art.3 identifici toli copiii eligibili, cu vArsta intre 3-6
ani, din comunitate, prin corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de famile,
registrul de nagteri - stare civilS, registrul agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocalie
de stat gi alte beneficii, precum gi prin vizite din ugi in ugd;

Art. 5.- Primarul comunei Secuieni asiguri aducerea la indeplinere a prezentei
hotlrAri;

Art. 6.- Secretarul comunei va inainta prezentul proiect de hotirAre consiliului local
spre aprobare.

Contrasemtteazd.,
SECRETARUL COMUNEI,

Bejenariu Cristian
PRIMAR

Ivancea Vasile



RomAnia
]udelul Neam!
Consiliul Local Secuieni

Anexa la HCL nr. din

PROCEDURA
privind modalitatea de identificare a beneficiarilor, de solulionare a situaliilor

identificate gi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grddinili

1,.- Tichetele sociale pentru gridini!5 se acordd copiilor din familii defavorizate in
condifiile in care sunt indeplinite, cumulativ, urmdtoarele criterii:

a) vArsta minimi a copilului este de 3 ani, impliniti oricAnd pe parcursul anului gcolar

curent - copiii pot fi inscrigi la grldinild gi inainte si implineascl vArsta de 3 ani, daci
spaliul o permite, dar devin eligibili in luna in care implinesc vArsta de 3 ani;

b) vArsta maximi a copilului este de 6 ani, implinili dupi data de L septembrie a anului
gcolar curent, in conformitate cu prevederile Legii educaliei nalionale nr. 1/2011, cu

modificirile gi completlrile ulterioare, gi ale metodologiei de inscriere in invilimAntul
primar;

c) venitul lunar pe membru de familie este de pAni la de doui ori nivelul venitului minim
garantat pentru o persoani singuri, prevdzut de Legea nr. 416/2001. privind venitul minim
garantat, cu modificirile ;i completlrile ulterioare.

2.- Stimulentul educalional se acordd, la cerere, unuia dintre pdrinli, reprezentantului legal

al copilului sau, dupd caz, persoanei care a fost desemnati de pdrinte pentru intrelinerea
copilului, pe perioada absenlei pirinlilor, conform art.1-04 dinLegeanr.2T2/2004 privind
proteclia gi promovarea drepturilor copilului, republicati, cu modificirile gi completlrile
ulterioare.
Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational

[tichet social pentru gridini]5)" este prevazut in anexa nr. 1.1" la Hotararea de Guvern

15/201.6.

3.- Stimulentul se acorda numai pentru copiii care frecventeaza in mod regulat unitatile de

invatamant prescolar si care indeplinesc cerintele prevazute la art. 5 alin. [2J si [3) din lege.

4.- Dreptul la stimulent se acorda hfnar , pe perioada participarii copilului la activitatile
organizate in cadrul unitatilor din invatamantul prescolar, in perioada septembrie-iunie,
incepand cu luna in care beneficiarul indeplineste criteriile de eligibilitate, pe baza de

cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind
componenta familiei, veniturile acesteia si inscrierea/frecventarea activitatilor organizate
de gridini!5.

5. -La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau in considerare toate

veniturile impozabile gi neimpozabile previzute de Legea nr. 227 /201.5 privind Codul

fiscal, cu modificlrile gi completirile ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaliile legale



de intrelinere fald de copii gi/sau fald de pdrinfi, pe care membrii acesteia le-au realizat in
luna anterioari solicitirii stimulentului educalional.

(2) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor alin. (1J

se excepteazi urmdtoarele:
a) sumele primite cu titlu de prestatrii sociale in baza Legii nr. 448/2006 privind proteclia

gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicati, cu modificirile gi

completirile ulterioare;
b) alocalia de stat pentru copii prevlzutd de Legea nr. 6L/L993 privind alocalia de stat

pentru copii, republicati, cu modificdrile ulterioare;
c) ajutorul social acordat in baza Legii nr. 4t6/200\. cu modificdrile gi completirile

ulterioare, alocalia pentru suslinerea familiei acordati in baza Legii nr. 277 /2A10.
republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare, gi ajutorul pentru incilzirea locuinlei
acordat in baza Ordonanlei de urgen!5 a Guvernului nr. 70/2011 privind misurile de

proteclie sociali in perioada sezonului rece, aprobatl prin Legea nr. 92/20L2, cu

modificirile gi completirile ulterioare;
d) ajutoarele de stat acordate pentru activitilile agricole din fonduri publice, inclusiv cele

din fonduri externe nerambursabile;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv

suslinerii educaliei pregcolarilor, elevilor gi studenlilor, prin programe ale Ministerului
Educaliei Nalionale gi Cercetdrii $tiinlifice, altor institulii publice gi private, inclusiv
organizalii neguvernamental e;

f) sumele primite din activitatea de zilier, in condiliile Legii nr. 52/201,1, privind
exercitarea unor activiteti cu caracter ocazional desfigurate de zilieri, republicati;

g) sumele primite de persoanele apte de munci din familie ca urmare a participirii la

programe de formare profesionali organizate in condiliile legii, daci acestea nu au titlu de

venituri salariale;
h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane

fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenli.

[3) Veniturile realizate de membrii familiei inclusiv cele exceptate se dovedesc, dupi caz,

prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autoritdli
competente, mandate pogtale de plati, extrase de cont, decizii ori dispozilii de stabilire a

drepturilor.
[ ) in cazul familiei sau persoanei singure care locuiegte gi gospodiregte impreuni cu

alte familii ori persoane singure gi contribuie impreunl la achizilionarea sau realizarea

unor bunuri gi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la

stabilirea venitului pe membru de familie se iau in considerare atAt veniturile nete lunare
proprii, cAt gi partea ce ii revine de drept din veniturile lunare nete realizate in comun de

persoanele din gospoddrie. ,
[5) in cazul in care nu se poate determina partea ce revine de drept previzuti la alin.

anterior solicitantul completeazd o declaralie pe propria rispundere pentru venitul
rezultat din gospodirirea impreuni.

6.- Titularul tichetului social pentru gridinili are obligalia si anunle orice modificare in

componenla familiei sau in veniturile acesteia in termen de maximum 15 zile de la
producerea acesteia.



7. - Verificarea datelor gi informaliilor cuprinse in cerere gi in documentele doveditoare
pentru acordarea stimulentului, precum gi prelucrarea datelor inscrise in cerere se

realizeazi,in termen de maximum 15 zile de la data inregistririi acestora.

8.- Pentru copiii de vArsti pregcolarl din familiile care beneficiazi de stimulent, unitilile de

invipimAnt pregcolar au obligalia de a transmite primiriilor in raza teritoriali a cirora igi
au domiciliul sau regedinla familiile, pAni la data de 5 a lunii, situalia centralizatoare
privind beneficiarii, conform prezenlei inregistrate in luna anterioari, in format electronic
gi letric, semnati de conducitorul unitilii de invilimAnt, conform modelului previzut in
anexa nr.2la normele de aplicare a legii.

9.- Notarea prezenlei de citre profesori se face conform unei proceduri care se transmite
de Ministerul Educafiei Nalionale gi Cercetdrii $tiinlifice cltre unitilile de invildmAnt.

10.- Conducitorul unitilii de invilimAnt se asiguri ci notarea zilnici a prezenlei este

realizatl conform procedurii.

11.- in aplicarea prevederilor art. 5 alin. [3) lit. a) din lege,analizeazi situa]ia absen]elor
transmisi lunar de conducitorul unitilii de invSlimAnt gi face propuneri justificate
primarului privind aprobarea cazurilor exceplionale.

12.- Pentru toate absenlele medicale, pdrintele este obligat si prezinte certificatul medical

sau scutirea medicalS in vederea motivlrii absenfelor, pAnI la data de 3 a lunii urmdtoare.

13.- in situalia in care in urma comunicdrii de catre titular a unor modificari in component
familiei si venituri se constati schimblri ce conduc la incetarea dreptului la stimulent,
primarul emite dispozilie de incetare a dreptului gi/sau de recuperare a tichetelor sociale

pentru gridini!5, dupi caz, cu luna urmitoare celei in care au intervenit modificirile.

1,4.- Daci restituirea in naturi a tichetelor sociale pentru grldinili necuvenite nu este

posibil5, sumele reprezentAnd contravaloarea acestora se recupereazd de la titular, in
condigiile legii, pe baza dispoziliei emise de primar. Tichetele sociale pentru gridinili
necuvenite gi neutilizate, respectiv sumele reprezentAnd

contravaloarea acestora, dupi caz, se restituie/achiti de citre titular, in termen de

maximum 30 de zile de la data comunicirii dispozifiei.

15.- Pentru solicitanlii cdrora li s-a acordat dreptul la stimulent se intocmeste o listi cu

datele de identificare ale acestora,'pe care o transmit pe suport electronic agenliilor
judelene pentru plifi gi inspeclie sociali, pAni la data de 25 a fieclrei luni, pentru
informare.

16.-t1) Modificarea dreptului la stimulent se efectueazl,in situalia in care se comunici sau

se constati modificarea numirului de copii din familie pentru care a fost acordat inilial
dreptul.

[2) Dreptul la stimulent se suspendi pe perioadele in care copilul/copiii nu indeplinesc

condi;iile de frecvenli previzute de lege.

[3) Dreptul la stimulent inceteazd daci nu mai sunt indeplinite criteriile prevlzute de

lege.



(4) Modificarea, suspendarea sau incetarea dreptului se face prin dispozilie scrisd a

primarului, incepAnd cu luna urmitoare celei in care se comunicl sau, dupi caz, se constatd

una dintre situaliile previzute la alin. (1)-[3), care se comunici titularului in termenul
previzut de lege.

L7.-U) Necesarul de fonduri pentru plata stimulentelor educalionale sub forma tichetelor

sociale pentru gridinili prevdzute de lege, stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, in
baza numirului de beneficiari comunicat de unit5lile administrativ-teritoriale, se asiguri
de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea ad5ugat5, prin bugetele locale

ale unit5lilor administrativ-teritoriale.

18.- t1) Cererile insolite de documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei

la primiria comunei in cirei razi teritoriali igi are domiciliul sau regedinla familia, pAnI la

data de 20 decembrie a fiecirui an calendaristic. Pentru anul gcolar 20t5-201-6 cererile,

insolite de documentele justificative, se pot depune pAni la data de 30 aprilie 201,6.

[2J Cererile depuse dupi termenele previzute la alin. [1J nu se mai iau in considerare.

Pentru solicitarea dreptului, reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al

copilului depune o noui cerere pentru anul gcolar urmitor, cu incadrarea in termenele

reglementate.
(3) Cererile sunt verificate gi centralizate in vederea stabilirii numirului total de

beneficiari de pe raza unitilii administrativ-teritoriale. Datele se comunici 9i unitililor de

invillmAnt la care sunt inscrigi pregcolarii.

L9.- Responsabilitatea gestionirii tichetelor sociale pentru gridinili revine persoanelor

imputernicite in scris de citre primar'

20.- Titularul poate utiliza tichetul social pentru grddinili in perioada de valabilitate, numai

pentru achizilionarea de produse alimentare, de igieni, de imbriclminte ;i/sau rechizite,

exclusiv de la operatorii economici care

comercializeazd produsele previzute de lege cu care unitatea emitenti are incheiate

contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale.

21.- Se interzic titularului:
aJ solicitarea gi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grldini!5, in cazul

in care suma corespunzltoare produselor solicitate este mai mici decAt valoarea nominali
a tichetului;

b) comercializarea tichetelor sociale pentru gridinili in schimbul unor sume de bani

gi/ori altor bunuri gi/ori servicii; '
c) utilizarea tichetelor sociale pentru gridiniii in magazine, localii, unitifi, piele de orice

fel care nu vAnd produse alimentare, de igiend, de imbriciminte gi/sau rechizite 9i nu au

afigate la intrare autocolantele speciale ale unitilii emitente;
d) utilizarea tichetelor sociale pentru gridinili pentru achizilionarea altor produse decAt

alimentare, de igieni, de imbriciminte gi/sau rechizite.

ZZ.- Prezentele Modalitatii de identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor
identificate si procedura dse acordare a tichetelor sociale pentru grddinili se completeaza

cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1,5/19.0t.20L6 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.24B/2015 privind stimularea participirii



in invilimAntul pregcolar a copiilor provenind din familii defavorizate gi a procedurii de

acordare a tichetelor sociale pentru grldinili.

Intocmit,
Consilier asistenli sociali

Prichici Maria Cffilina.- //Z<_w",
PreEedinte de gedinli

Mihai Dorin
Contrasemneazd

Secretar,

Beienariu Cri{ian



Romania
.ludetul Neamt
Primaria Comunei Secuie!i
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RAPORT DE SPECIALITATE

- LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND MODALITATEA DE

IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR STIMULENTULUI
EDUCATIONAL

Legea este conceputa in scopul prevenirii abandonului 5colar timpuriu 5i

transformirii educaliei timpuriiin politici publicd prioritard la nivel national. Prin acesta

se urmiregte, de asemenea, asigurarea participdrii copiilor din medii defavorizate, aflati

in diverse situalii de risc, in sistemul educalional. Prin finantarea de la bugetul de stat

copiii de varsta prescolara din familiile defavorizate vor beneficia lunar de tichete

sociale in valoare de 50 de lei daca au frecventat regulat gradinita.

Avand invedere :

-prevederile art. 4 alin din legea nr 2481201.5 privind stimularea participarii in

invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate ;

-prevederile art.l  alin 1 si alin 4, art 35 din anexa la Hotararea de Guvern nr

L5l2AL6 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 248/2OL5

privind aprobarea procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita ;

-prevederile Legiii asistenteisociale nr. 29212011 republicata cu modificarile si

completarile ulterioare'
Consider ca proiectul de hotarare este legal si oportun si trebuie inscris pe ordinea

de zi a sedintei Consiliului Local .

Fata de cele prezentate, propun spre aprobarea Consilului Local procedura de

identificare a beneficiarilor,de s6?utionare a situatiilor identificate si de acordare a

stimulentului educational pentru copiii din gradinita care provin din familiile

defavorizate .

lntocmit,

Consilier social - Prichici Catalinal#5
,/



Romania
Judetul Neamt
Primaria Comunei Seeuieni
nr",%$6oin lS c' 7 .26,tr;'

EXPUIVERE DE MOTIVE

privind aprobarea proceclurii de identiJicare a bene/iciorilor,de solutionare a
situatiilor identfficate si de acordare a tichetelor sociale

Avand invedere :

-prevederile art' 4 alin din legea nr 248/2015 privind stimularea participarii in
invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate ;
-prevederile arl.1'4 alin l sialin 4, art 35 din anexa la Hotararea de Guvern nr
15/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 24g/20L5
privind aprobarea procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita ;
-prevederile Legiii asistentei sociale nr. 292/201i. republicata cu modificarile si
completarile ulterioare .

Fata de cele prezentate, propun spre evaluare si analizare Consilului Local al
comuneisecuieni,un proiect de hotarare ln vederea aprobarii procedurii de
identificare a beneficiarilor,de solutionare a situatiilor identificate si de acordare
stimulentului educational pentru copii din gradinita care provin din familiile
defavorizate .

Primar,
Vasile lvancea


